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O tempo se esgota 
Filho, o tempo se esgota. Eu pedi ao mundo e aos pastores, que 

voltassem para Mim antes que escurecesse. Eles ignoraram o Meu 
Chamado. Agora filho, a escuridão está reinando inclusive nas almas 
consagradas. Ora e repara por essas almas. 

Minha Santa Mamãe que tem te guiado neste novo tempo de 
Misericórdia, me pediu para levar-te com Seu Imaculado Coração ao 
longo da Paixão da Igreja. E Eu te disse, que como Corredentora, Ela 
tem Minha Onipotência Suplicante e Materna para guiar Seu Resto, ao 
Meu Remanescente Fiel. 

Hoje quero explicar-te o que Meu Povo Fiel deve fazer para 
permanecer unido à Minha Doutrina. 

A Igreja flagelada e coroada de espinhos, será condenada por 
seu próprio povo, porque os pastores, não todos, mas muitos, têm sido 
infiéis ao Meu Pacto de Amor com eles. Afastaram o Meu Povo da 
Verdade e condenam e perseguem os que permanecem fiel. 

Quando o cisma acontecer, a parte dividida em rebelião e 
idolatria (que já estão em apostasia) condenará aos que guardam 
Minhas Palavras. Assim, Meu pequeno Resto Fiel deve 
permanecer unido, não esquecendo as Palavras do Meu 
Evangelho. Quem nega Meu Evangelho me negará. Nunca afastem 
de vossos pensamentos, a Palavra que lhes dei. 

A igreja caminha para sua Páscoa; caminha para sua libertação 
do domínio do dragão. Resto fiel, seja sempre valente e radical. Filho, 
a Igreja começará a caminhar seu êxodo, o caminho da Cruz, para 
chegar à colina da Cruz. A minha Mãe vos falou disto em Fátima. Minha 
Igreja será crucificada juntamente com os pastores, fiéis, almas que 
foram obedientes à Minha Doutrina Evangélica. Tudo isso acontecerá 
para que a Igreja seja ressuscitada e glorificada. 

Agora, filho, tudo isso começará a acontecer depois do Grande 
Aviso. Aqueles que muito por raiva com a maldade que se lhes foi 
apresentada, a arremeterão contra meus fiéis. 

Seguido disto, o grande Milagre. Mas que será dado depois da 
purificação, porque será um milagre da Minha Misericórdia, para que o 
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Meu Resto Fiel siga em pé e firme. Este grande milagre, filhinho, 
consistirá no Triunfo do Coração Imaculado de Minha Mãe, que trará o 
Reinado do Meu Espírito Santo em todos os corações. 

No Advento do Espírito, no Pentecostes da Igreja universal, será 
quando, por fim, o sinal da Cruz Gloriosa permanecerá como 
testemunho do Triunfo e Reinado dos Nossos Sagrados Corações 
Unidos, desde a Cruz no Espírito Santo, e realizado por Vontade Divina. 

Recorda, filho, que isto é um êxodo espiritual desde os corações. 
Minha mãe e Eu continuaremos agora marcando o caminho por este 
deserto, que terão que atravessar. Estejam atentos à Nossa Voz no 
Espírito Santo. Ora. Prepara Meu Resto de apóstolos fiéis. 

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria 
Puríssima, sem pecado concebida. Nós iremos te sinalando o caminho 
e a estação sofrente de Minha Igreja. 

 

 


